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1. Hvad er formålet med rapporten?
Rapporten er velegnet til brug ved lønforhandling. Du får et overblik over den enkelte medarbejder
med oplysninger om ansættelsesforhold her og nu. Rapporten viser medarbejderens aktuelle månedlige
løn samt eventuelle engangsbeløb i året forløb. Varige beløb her og nu og/eller tilbage i tiden, vises
med fra og til dato, grundbeløb samt om løndelen er aktiv.
Målgruppe: Rapporten kan være af interesse for personaleafdeling, ledelse og eventuelt medarbejder.

2. Overblik over rapporten
Rapporten kan bruges i forbindelse med lønforhandling.
Rapporten kan køre på historiske data. Når du kører rapporten, er den seneste løngeneration og lønkørsel sat som default. Du kan dog vælge andre løngenerationer og lønkørsler.
Rapport - Grupperinger / sorteringer
 1. niveau er fast grupperet på Løngruppe.
 2. og 3. niveau er frivillige og efter eget valg. Du kan vælge mellem: Delregnskab,
Adm.tjenestested, Bevillingslønramme, Ét valgt Segment, Personalekategori, Personalekategori
Klasse, og ingen gruppering.
Rapport - Filtreringer
Filtreringer vælges vha. flueben. En, flere eller alle værdier. Rapporten kan filtreres på:
 Løngruppe
 Løngeneration
 Aktionskode
 Personalekategori
 Bevillingslønramme
 Kun med engangsløndele
 Delregnskab
 Adm.Tjenestested
 Ét segment.

© Moderniseringsstyrelsen

SLS rapportdokumentation:
Medarbejder – Løn- og ansættelsesforhold (ID: 46)

Side 1 af 7

Andre rapportoplysninger
 Medarbejdernavn
 Ansættelsesforhold (så som personalekategori, klasse, trin, ansættelsesdato, stilling, ugenorm),
 Den almindelige månedlige løn
 Eventuelle tillæg medarbejderen har og har haft i løbet af året
 Eventuelle tillæg medarbejderen har haft tilbage i tiden.

3. Den færdige rapport

Hvis en gruppering er valgfri vises skriften med en anden farve end sort, fx blå. Du kan læse mere om
grupperingerne under punkt 5 (Parametervalg ved rapportafvikling).

4. Indbyggede filtre / betingelser i rapporten
Stamdata:
 AktuelStatus = 1 (kun de aktuelle oplysninger per lønnummer er med i forhold til den valgte løngeneration)
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Lønform = 1 og 2 (forud- og bagudlønnede personer)
Lønkørsel = 2 (månedskørslen).

Løn og Løndele (løbende):
 Artskonto=1811,1851,1861,1871 (bortset fra løndel 6923, 6956 og 6958),1881,4423
 Løndelsgrupper forskellig fra 6,10-12,45-46
 Relevante løndele
 Løbende løndele (kun for den del af rapporten der vedrører ’Løndele (løbende)’)
(Løndelstype = 31)
Samko < 4 (ikke efterreguleringer).
Løn og engangsløndele:
 Samko < 6 (efterreguleringer indeværende år)
 Engangsløndele (kun for den del af rapporten, der vedrører ’Engangsløndele år til dato’) (Løndelstype <> 31) eller Løndelsgruppe = 41.

5. Parametervalg ved rapportafvikling
Generelt om parametre
Groft sagt kan man opdele parametrene i to typer:
1. Grupperinger/sortering
Har kun indflydelse på hvordan rapporten præsenteres, altså hvordan data grupperes (fx alle medarbejdere grupperes i løngruppe og under hver løngruppe grupperes de i det kontor, de hører til).
2. Filtre (typisk ved hjælp af flueben (multi value))
Har indflydelse på rapportens indhold, om der skal frasorteres data (fx filter på en Løngruppe og
filter på kun udvalgte kontorer eller en bestemt lønkørsel).
Rapporten har en række parametre, der skal tages stilling til inden rapporten køres/afvikles. De fleste er
opsat default.
1. Skal rapporten grupperes.
Hvis der ikke skal grupperes, skal der blot stå ’Ingen’.
2. Skal der sættes filtre, altså frasorteres data i rapporten.
Herunder er der et eksempel på et parameter med filter. Du kan ved hjælp af flueben vælge én, flere
eller alle (flueben i (Select All)) parameterværdier.
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Når du har taget stilling til alle parametre, kan du køre rapporten. Klik på ’View Report’.
Parametre til denne rapport
Figuren nedenfor gengiver det billede, der fremkommer, når du åbner rapporten.

Det ses, at du står over for 14 parametervalg, jf. nummereringen 1-14. Disse forklares i tabellen nedenfor.
Grupperinger/sorteringer + Filter
1: Løngruppe
Dette er 1. gruppering/sortering. Du har mulighed for at vælge én, flere eller
(Grupp1)
alle de Løngrupper du har adgang til.
Du vælger ved hjælp af flueben den løngruppe rapporten skal vise.
På grund af hastighed for rapportafvikling for større datamængder, kan det
være hensigtsmæssigt kun at vælge en løngruppe ad gangen.
NB! Udover at dette er 1. Gruppering i rapporten, er det tillige et filter.
Grupperinger/sorteringer (præsentation af rapporten)
2: Gruppering2
Dette er 2. gruppering-/sorteringsvalg. Du kan vælge:
 Ingen. Det betyder at denne gruppering bliver udeladt i rapporten
 Delregnskab, Adm.tjenestested, et af Segmenterne 1-6, Bevillingslønramme, Personalekategori eller Personalekategori Klasse
3: Gruppering3
Dette er 3. gruppering-/sorteringsvalg. Du kan vælge:
 Ingen. Det betyder at denne gruppering bliver udeladt i rapporten
 Delregnskab, Adm.tjenestested, et af Segmenterne 1-6, Bevillingslønramme, Personalekategori eller Personalekategori Klasse
5: Vis Lønnummer
Du kan vælge om du ønsker at få vist lønnummeret i rapporten.
Filtre (frasorterer data, fx personer)
4: Løngeneration
Du har mulighed for at vælge mellem samtlige de Løngenerationer i har adgang til på jeres database, i faldende orden. Fx 201706 (Løngeneration
2017.06).
6: Lønnummer en
Du kan vælge kun at få vist et lønnummer (skriv med bindestreger fx 011062(fx 011062-1234-000),
1234-000) flere lønnumre (skriv fx 0101 og du får vist alle der starter med
flere (fx 0101)
0101) eller alle lønnumre (hvis du ønsker alle medarbejdere medtaget i rapporeller alle ()
ten skriver du ikke noget her)
7: Kun med engangs- Hvis du vælger ’Ja’ får du kun de medarbejdere med i rapporten, der har enløndele
gangsløndele.
8: Aktionskode
Du kan vælge en, flere eller alle aktionskoder (fx fravælge aktionskoderne 13
og 14). Hvis du vælger flueben ved alle betyder det at alle lønnumre medtages.
9: BevillingslønramDu kan vælge én, flere eller alle Bevillingslønrammer. Du kan vælge mellem
mer
Øvrige samt Bevillingslønramme 35 og opefter. Hvis du vælger flueben ved
alle, foretager du ingen filter her, men får vist alle.
10: Delregnskab
Du kan vælge én, flere eller alle delregnskaber. Hvis du vælger flueben ved alle,
foretager du ingen filter her, men får vist alle.
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11: Adm.Tjenestested

Du kan vælge én, flere eller alle delregnskaber. Hvis du vælger flueben ved alle,
foretager du ingen filter her, men får vist alle.
Du kan vælge én, flere eller alle Personalekategorier. Hvis du vælger flueben
ved alle foretager du ingen filter her, men får vist alle..
I denne rapport kan du kun vælge at filtrere på ét segment. Du kan vælge mellem Segmenter 1-6. It-medarbejderen har i samarbejde med jer typisk valgt at
navngive segmenterne så de svarer til navngivningen i jeres organisation (fx
Sted, Afdeling, Kontor, Aktivitet).
Dette parameter skal ses i forlængelse af ovenstående parameter.
Du kan med flueben vælge et, flere eller alle værdier fra det segment, du har
valgt.

12: Personalekategori
13: Vælg Segment

14: Vælg Segmentværdi(er)

6. Kør rapporten
Når du har taget stilling til alle parametervalg, klikker du på ”View Report” øverst til højre.
Nu vil rapporten blive vist.

7. Logbog for rapporten
Database
version
3.0
2.5.0
2.4.0
2.3.1
2.2.0

Rapport
frigivelse
Jan. 2018
Aug. 2016
Nov. 2014
Aug. 2012
Dec. 2011

Bemærkning











2.2.0

Sept. 2011
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Tilrettet version 3.0
Tilrettet version 2.5.0
Tilrettet version 2.4.0
Tilrettet version 2.3.1
I datasæt ’Akko’ er der fjernet betingelsen ’ErAnvendt lig med 1’. Det betyder, at alle Aktionskoder vises, også selvom det ikke er alle Aktionskoder
der benyttes
Løndel 6086 (pension - statens bidrag) er igen medtaget under de løbende
løndele, men er nu flyttet fra de almindelige løndele ned under ’Pensionsbidrag og ATP’, som nu indeholder alle løndele på artskonto ’1881’
Der er et ønske om at få pension for seniorordning med i rapporten, derfor
er der nu tilføjet en linje mere med (Pensionsbidrag for seniorordning) som
indeholder de løndele på artskonto ’1871’ som vedrører dette
Der er indsat en streg i rapporten over 'Samlet månedlig bruttoudgift'
Løndel 4230 (lærertillæg) er nu kommet med under de løbende løndele (i
forbindelse med fra-og tildato). Grundbeløb er i SLS flyttet fra felt5 til
felt6.
Parameteret Lønnummer har i teksten fået tilføjet et mellemrum mellem fx
og Lønnummer eksempel.
Rapporten er ændret så der nu printes ud uden blanke sider, for hver anden
side
Rapporten er nu ændret sådan at der, ved parametervalg, er mulighed for at
vælge én, flere eller alle løngrupper (MultiValue)
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2.2.0

April 2011

2.1.0
2.1.1

Juli 2010

2.1.0
2.1.1

April 2010
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Der skal fysisk tages stilling til om der skal medtages mere end en løngruppe, da rapporten kan være lidt tung at køre, ved større datamænger.
 Der er nu mulighed for at gruppere rapporten på Bevillingslønramme og
på PkatKlasse
 I grupperingerne 2 og 3 er tekst til den ene valgmulighed ændret til ’Dét
parametervalgte segment (1-6)’ (før ’Filterparameteren’)
 Løndel 2432 vil komme med i rapporten under ’Løndele (løbende)’. SLS
ændre løndelen til at indeholde grundbeløb (i felt6 i SLS systemet). Rapporten er forberedt til ændringen
 I rapporten under ’Løndele (løbende)’, til højre under ’Grundbeløb’, viser
Løndel 5762 timerne. SLS ændre løndelen (i felt6 i SLS systemet) til at indeholde grundbeløb ganget med timer. Rapporten er forberedt til denne
ændring
 Teknisk ændring i rapportkodning. Visse løbende Løndele (lig med løndelstype 31) har været identificeret ved Løndelstype lig med 99 samtidig med at
disse skulle være Lønsumstype lig med 4. Dette er rettet tilbage sådan at
disse løndele nu, som alle andre løbende Løndele, kan kodes med Løndelstype lig med 31
 Rapporten vil automatisk blive afviklet på den seneste Løngeneration/Lønkørsel (sorteres faldende)
 Parametre med valg mellem en, flere eller alle værdier (Multi Value) er ændret sådan at der kun vises de værdier der bliver brugt af den valgte løngruppe (et eller andet sted i datavarehuset). Sat ved hjælp af faste filtre med
’ErAnvendt = 1’ i forbindelse med diverse parametre.
 Nyt parameter, hvor du kan vælge kun at medtage de personer, der har
engangsløndele
 Personalekategori tages fra dbo.Personalekategorier (i stedet for fra
dbo.Personale) af hensyn til performance
 Fjernelse af Multimediebeskatning (Løndelene 3606, 3705, 3706, 3709,
8606)
 Nyt parameter. Du kan vælge om du ønsker at få vist lønnummeret i rapporten
 Nyt parameter på lønummer. Du kan vælge at medtage et eller flere lønnumre i rapporten ved at skrive lønnummeret eller dele af det
 Parameter på Løngruppe er ændret sådan at rapporten kun kan køre én
Løngruppe ad gangen. Årsagen er at valg af flere Løngrupper giver problemer ifm. rapportafvikling
 Rapporten er ændret så der ikke mere kommer blanke sider ud ifm. udskrivning af rapporten (rapporten fyldte for meget i bredden)
 Der har i nogle situationer manglet personer i rapporten. Dette har været en
fejl i opbygningen af rapporten. Fejlen er rettet.
Ny funktionalitet:
 Parametre på Løngruppe, Delregnskab, Adm.Tjenestested, hvert segment
1-6 og Personalekategori. Der er mulighed for filtrering. Du kan vælge en,
flere eller alle værdier (multi value).
 Parameter på Løngruppe. Der er efter nummeret (koden) tilføjet navnet på
løngruppen
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Database
version

Parametereret Løngruppe er ændret fra ’string’ til ’Integer’
RapportID tilføjet i Page Footer
Udskrivningsdato er tilføjet i Page Footer
Rapportversion svarer nu til den dato rapporten sidst er ændret (altså ikke
hvornår den er frigivet)
Rapporten har fået et ID nummer som er placeret i Page footer
Der er mulighed for at få vist logo i toppen af 1. side (er afhængig af valg i
forbindelse med kørsel af wizarden til LDV).

Rapportpakke version
2.1.1/2.1.0 Dec2009
2.1.0
Juni2009

Bemærkning

Dato/Version
20081021
20081031
20081119

Bemærkning
1. version frigivet.
Rapport rettet, således der kun vises den valgte løngruppe i rapporten.
Rapport rettet, så der kun medtages aktuel beløb i feltet Løbende løndele –
måned. Det vil sige uden efterreguleringer.

20081126

20120814
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Segmentkoderne er ændret fra int. til varchar (100).
Parameterændring. Kun nu vælge en eller flere personalekategorier til eller fra.

Gælder kun versionen til SQL 2005

Valg af personalekategori ændret til multiselect d.v.s. valg af de personalekategorier der ønskes medtaget i stedet for et interval fra og til.
Dette giver mulighed for at vælge personalekategorier, der ikke tilhører gruppen
overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende.
Løndel 3607 medtages ikke mere i rapporten.
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